
het jaar 2021
in het kort

wat er gebeurde
    en wat we deden
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Dit boekje gaat over 
het jaar 2021.

Je leest wat er allemaal gebeurde bij Dichterbij.

Je leest verhalen van cliënten en medewerkers.

We vertellen wat goed gaat.

We vertellen wat beter kan.

En we vertellen over de plannen voor 2022.

Samen zijn we Dichterbij.

Wat zijn we trots op iedereen.

Want iedereen hielp elkaar en deed dat graag.

Samen zijn we sterk.

Wij zijn Dichterbij.

Monique Caubo 

(links) en Cecile 

Stallenberg,  

Raad van bestuur 

Dichterbij
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Dichterbij in cijfers.

We maakten een filmpje over 2021. 

Je vindt het filmpje op 

www.dichterbij.nl/jaarbeeld-2021

71
dagbestedings-
locaties

Gemiddelde
leeftijd
cliënten

8

Cijfer op de website
zorgkaartnederland.nl

3.785 cliënten krijgen zorg van Dichterbij

42,8

2.200 cliënten wonen bij Dichterbij

4.000 
medewerkers
231 leerlingen

131 stagiairs

923
woonlocaties

http://www.dichterbij.nl/jaarbeeld-2021
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Corona.

Door Corona was 2021 een moeilijk jaar.

Begin 2021 kregen veel cliënten de prik tegen 

Corona.

Minder cliënten kregen Corona.

Cliënten werden minder ziek door Corona.

Ook de begeleiders kregen de prik.

Maar veel begeleiders kregen toch Corona.

Er waren vaak te weinig begeleiders.

De zorg voor de cliënten moest doorgaan.

Dichterbij maakte een plan voor extra hulp.

Allerlei medewerkers van Dichterbij hielpen 

mee in de zorg.

Soms kenden de cliënten deze medewerkers.

Maar vaker kenden de cliënten  

deze medewerkers niet.
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Hoog-water.

In juli was het hoog-water in Noord-Limburg.

Voor sommige cliënten was het erg spannend.

Het hoog-water kwam erg dicht bij een paar 

huizen.

Sommige huizen gingen dicht.

De cliënten gingen naar een ander huis. 

Naar een plek waar de Maas niet kwam.

Het hoog-water kwam gelukkig niet in de 

huizen van Dichterbij.

Iedereen kon na een paar dagen weer naar huis.
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Wonen en leven 
bij Dichterbij.

Dichterbij bouwt niet zomaar nieuwe huizen.

Dichterbij vraagt de nieuwe bewoners wat 

nodig is.

Of je samen met anderen wil eten of

op je kamer.

Of je dagbesteding wil in de avond en het 

weekend.

Zo kan jij wonen en leven zoals jij wil.
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Ben Ik Tevreden.

Dichterbij gebruikt Ben Ik Tevreden, het BIT.

Het BIT is een vragenlijst.

Met het BIT komen we achter jouw wensen 

en talenten.  

Wat jij belangrijk vindt in jouw leven.

We praten samen met jou en je verwant over 

de vragenlijst.

Na het BIT-gesprek vullen wij jouw  

ondersteuningsplan in.

Goede vragen stellen is best moeilijk voor  

begeleiders.

Bij Dichterbij werken 5 coaches.

De coaches helpen begeleiders beter vragen  

te stellen.
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Leven en werken
vanuit de Ode.

Dichterbij wil weten wat cliënten nodig hebben.

Begeleiders kijken en luisteren goed naar de 

cliënten.

Begeleiders praten ook met ouders en familie.
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Dit is het verhaal van Rens en zijn moeder.

Een mooi voorbeeld hoe we het samen doen.

Rens at nooit mee op de woongroep.

De moeder van Rens maakte zijn eten.

Begeleiders praatten met zijn moeder.

Rens wil graag dat zijn eten oranje is. 

De kok maakt nu oranje eten voor Rens.

Zijn moeder hoeft niet meer voor hem te 

koken.



10



11

Samen worden we ouder.

Cliënten worden steeds ouder. 

Dichterbij bouwt andere huizen. 

Je kunt met je rolstoel makkelijk binnen. 

Als je ouder wordt heb je andere zorg nodig.

Misschien wil je niet meer elke dag naar de 

dagbesteding.

Of wil je rusten in de middag. 

Begeleiders kijken goed wat jij nodig hebt.

Begeleiders vragen aan jou wat jij fijn vindt. 

Begeleiders praten vaker met de cliënten over 

de dood.
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Nieuwe medewerkers.

Cliënten willen vaste begeleiders.

Dichterbij vindt dat ook belangrijk.

Dichterbij zorgt dat begeleiders het fijn vinden 

bij Dichterbij.

Dichterbij heeft cursussen voor begeleiders. 

Dichterbij helpt begeleiders gezond te blijven.

Er zijn altijd nieuwe begeleiders nodig.

Het is moeilijk om nieuwe begeleiders te vinden.

Dichterbij begon de actie: Dichterbij en !k.

Grote posters hingen bij bus-haltes.

Dichterbij maakte leuke filmpjes voor internet.

Nieuwe begeleiders kregen een baan én soms 

een opleiding van Dichterbij.
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Overdag en in de nacht.

Je begint de dag fris na een goede nacht.

En je slaapt goed na een fijne dag.

Voor alle begeleiders is informatie belangrijk.

Informatie over hoe het met jou gaat.

De begeleiders van de dag praten met de 

begeleiders van de nacht.

Want vragen stellen is makkelijker als je elkaar 

ziet.

Zo weten begeleiders hoe het met jou gaat.
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Verpleegkundige 
zorg.

Een begeleider plakt een pleister op een wondje.

Soms is de wond erg groot. 

Dan komt de verpleegkundige.

Dichterbij had niet genoeg verpleegkundigen.

Dichterbij zorgde voor meer verpleegkundigen.
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Schoon-maken 
in de huizen.

Een schoon huis is fijn en belangrijk.

Goed schoon-maken is niet makkelijk.

Medewerkers van Dichterbij maken de huizen 

schoon.

Deze medewerkers heten huis-houdelijk 

medewerkers.

Het is fijn dat steeds dezelfde mensen de 

huizen poetsen.

De huis-houdelijk medewerkers van Dichterbij 

leerden hoe ze goed schoon-maken.
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E-health

Techniek maakt het leven van de cliënt vrijer, 

veilig, gezonder en leuker. 
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Linda werkt op een boerderij. 

De begeleiders vertelden Linda dat een 

activiteit begon.

Dat vond Linda niet fijn.

De begeleiders bedachten een oplossing.

Linda kreeg een picto-horloge.

In het picto-horloge staat het dag-programma. 

Het picto-horloge laat een picto zien als een 

activiteit start.

Linda is blij met het picto-horloge.

Linda is zelfstandiger door het picto-horloge.
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Duurzaamheid.

Duurzaam leven betekent goed voor de aarde 

zorgen.

Afval scheiden hoort bij duurzaam leven.

Een woon-groep bedacht een plan.

De woon-groep haalt nu afval op.

De cliënten sorteren papier, plastic en glas.

De cliënten brengen het afval weg.

Het is een duurzame dag-besteding.

Ook het contact met mensen is leuk.
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Samen-werken met 
ervarings-deskundigen.

Dichterbij heeft 4 ervarings-deskundigen. 

Ervarings-deskundigen zijn cliënten van 

Dichterbij.

De ervarings-deskundigen denken mee over 

allerlei dingen.
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Ervarings-deskundigen geven les aan nieuwe 

medewerkers.

Bijvoorbeeld over veiligheid en onvrijwillige 

zorg.

Ervarings-deskundigen praten over dingen 

die voor cliënten belangrijk zijn.
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Vertrouwens-persoon.

Soms zit je ergens mee waar je over wilt praten.

Maar je kunt dat niet met je begeleiders.

Je bent het ergens niet mee eens.

Of je bent bang en weet niet wat je moet doen.

Een vertrouwens-persoon kan jou helpen.

In 2021 is de vertrouwenspersoon 131 keer om 

hulp gevraagd.
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Klachten.

We willen van fouten leren. 

We lossen zoveel mogelijk samen op. 

Dat is in 2021 best goed gelukt. 

Het kan nog beter. 

Begeleiders moeten mét jou praten.

Begeleiders moeten niet óver jou praten.
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Wet zorg en dwang.

Begeleiders beslissen niet zomaar iets voor jou.

Daar moet een goede reden voor zijn.

De Wet Zorg en Dwang helpt jou.

De Wet Zorg en Dwang gaat over onvrijwillige 

zorg.

Onvrijwillige zorg is dat er voor jou wordt  

beslist. 

In 2021 kregen veel meer cliënten onvrijwillige 

zorg. 

Dat komt door 2 dingen.

Begeleiders schreven in 2021 veel meer  

onvrijwillige zorg op.

Soms hadden cliënten last van de onvrijwillige 

zorg van een andere cliënt.
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Bijvoorbeeld een slot op een  

keuken-kastje voor 1 cliënt.

De andere cliënten kunnen ook niet meer in 

dat keuken-kastje.

Het gesloten keuken-kastje werd bij alle 

cliënten als onvrijwillige zorg opgeschreven.

En er was nog een reden.

Cliënten met Corona moesten op hun kamer 

blijven.

Begeleiders weten nu beter wat wel kan.

Ze bedenken slimme plannen.

Slimme plannen zorgen voor minder 

onvrijwillige zorg.
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Brand-veiligheid.

De helft van de woningen houdt brand-oefeningen.

Het is belangrijk dat begeleiders meer weten over 

veiligheid.

Loes was bang voor brand.

Ze wilde geen brand-oefeningen doen.

Samen met de begeleiding bedacht Loes een 

oplossing.

Een spel over brand en veiligheid.

Het spel is leuk en gezellig.

En je leert over brand en veiligheid.
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Informatie-veiligheid.

De zorgteams worden steeds groter.

Cliënten willen niet dat alle begeleiders de 

rapportages lezen.

Begeleiders lezen nu alleen de rapportages 

van cliënten die zij begeleiden.
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Plannen voor het jaar 
2022.

Een fijne dag voor alle cliënten.

Dat is het belangrijkst voor Dichterbij. 

En voor de begeleiders van Dichterbij.

Iedere dag weer.

We willen leren van dingen die goed gaan.

We willen vaker praten over dingen die goed 

gaan.

En over dingen die niet goed gaan. 

Samen zorgen we voor een fijne dag en  

een goede nacht.
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Samen gaan we voor een mooi 2022.



Stel je vraag aan jouw begeleider. 

Of bel met 088 - 754 00 00.

Je lees meer over 2021 op

www.dichterbij.nl/jaarverslagen 

www.dichterbij.nl

Heb je een vraag?

http://www.dichterbij.nl/jaarverslagen
http://www.dichterbij.nl

